ZEMĚMĚŘIČSHÝ vĚsTnía
Dr. Jan Schuster.
(Dokoni'eni.)

Když tedy dosadíme vypočítané hodnoty do (7), ohdržíme
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3. Tvar této rovnice odpovídá úplně požadavkům, neboť
obsahuje pouze veličiny měřené, a dovoluje sledovat poměr chyby
místa k chybě měřených úh~ů ve vkeh konfiguracích.
.
.
Proto určeme některé typické případy.
Velmi jednoduch)- je výsledek, když leží bod vose bodů
A B, když totiž
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Roste tedy chyba vose se vzdálenosti bodu Pod zakladnich
bodtt, majíc nejmenší hodnotu v bodě Q, rovnou ~
stejných úhlech basis, roste chyba s ní uměrně.
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a. Roste-lipři

Pro srovnáni určeme chybu bodu Q, jehož souřadnice jsou
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Pro stejnou vzdálenost y = a bodu P vose a bodu Q na
rovnoběžce s osou y, vedenou bodem A, máme tedy hodnoty:
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Takových srovnáni možná provést libovolný počet, a lze
soudit, že vzdalovánim se bodu P od osy poroste chyba už proto,
že cotangenty malých úhlů vystupuji v S ve čtvercích, a tim
způsobuji vzestup chyb velmi rychlý.
Kdyby byly oba body P a Q vrcholy čtverce o straně 2 a,
bylo by pro oba body P i Q ~..:(J

a .

6'8, což ukazuje, že blíži-li se

v této konfiguraci bod P k ose, způsobi v bodě Q značné zhoršeni
přesnosti, což způsobeno tim, že úhel A, v němž se z A spatřuje
úsečka PQ, se značně zmenši, a úhly při P se silně zrněni od 90°
a 45°. Hodnota ť: (J naroste na a . 14'14.
Zato jsou-li P a Q vrcholy lichoběžnika rovnoramenného
o stranách 2 a, a, a, a, bude m2 = 3a2, n

= a,

W

= 90°, Y = -~13,

a přesnost pro oba měřené body stejná ~ = l'[j2 a.
(J

Odtud vidno, že nutno dbát, aby poloha bodů P a Q byla
souměrná, tedy aby tvořily buďto lichoběžnik rovnoramenný, nebo
aby při umistěni úhlopřičném byly oba vose. Dále, aby úhly
zůstávaly vesměs dost velké, aby se cotangenty přilišně nezvětšovaly.
4. Posléze přejděme k určení chyb od nesprávnosti pocházejicich z poloh základnich bodů.
K tomu zaveďme obecnou soustavu tak, že v ni budou mit
body A, B souřadnice (Xl' Yl), (X2, Y2), resp. bod P polohu X, Y,
jež bu~e dána rovnicemi
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Je-li tedy quadrát střední chyby bodů základních, je quadrát
chyby měřeného bodu P:
.),
2
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a geometrická místa bodů stejných 3tředních chyb jsou kružnice
o středu O. Nejmenší chyba odpovídá bodu O samému, totiž pro
m
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Do d a te k. Ve výrazu pro poměr chyb ..2... obsažený determi(J

nant se dá značně zjednodušit, zavedeme-li hodnoty x, y ze (4).
Když utvoříme rozdH rovnic (1) a (3), bude
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což dovolí vyloučit Y z
D = a [a f.t cot w - x cot w - Y f.t],

+

+

D cot w = lt f.t cosec2 w _. x ip2 + cot2 rol
a dosazením hodnoty x ze (4):
.
D .:......
lt2 cosec w
f.t2 1.
Když pak cotangentový mnohočlen v (7) označíme T, takže
S = 2T(f.t2 -1),
dá se ve výrazu pro ť2/a2 zkrátit celý výraz D:J, a zbude
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Pro body osy x = O odpadá vliy prvního členu, kdežto v bodech
= O nabývá druhý člen mezné hodnoty
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Kdyby spojnice P Q obsahovala na svém směru bod A nebo B,
stane se některý ze členů činitele T nekonečným následkem vy.
mizeni argumentu cotangenty. Ostatně je v tomto případě poměr Á
neurčitý, a řešení selže.
P o zná m k a. O přesnosti určení bodu v Hansenově úkolu
napsalO.
Eggert v "Zeitschr. f. Vermessung-swesen" r. 1911,
str. 1 a násl., dost rozsáhlou práci, která však přes velkou eleganci neodpovídá ani praktickým požadavkům, ani nedává správných výsledků.
Neboť převedl úkol na Snelliův tím, že jeden z hledaných
bodů nahradil protějším dle Collinse. Tím činí úkol zbytečně
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složitějším, jak plyne ze srovnam mojí metody pro tento.úkol
s metodon pro Snelliův, který si vyžádal dvě pojednání v nCasapise pro pěst. mat. a fys." z r. 1927/28. Metodicky je převedení
jednoduššího úkolu na složitější nepřípustné.
Za druhé činí zcela libovolnou a př:rozeně zcela nesprávnou
suposici, že zvolený bod Collinsův je prost chyb, čímž zmenší
počet parametrů, na nichž chyba závisí, z šesti na tři;
Za třetí zavádí pro posouzení chyb vektorové součty reciprokých hodnot vypočtených
vzdáleností, tedy prvky zcela cizí
původnímu úkolu, čímž se výpočet přesnosti stává téměř samostatným novým úkolem, nikoli rychlym orientačním úkonem, jak
to právem praxe žádá, kdežto v mém řešení vystupují jen veličiny dané a měřené.
Za čtvrté provádí Eggert úvahy pro specielní případ, kdy
basis a spojnice hledaných stanovišť jsou ve zkřížené poloze, ale
výsledky diskutuje pro případ lichoběžníkový, kdežto moje výpočty
platí bez ohledu na zvolenou konfiguraci.
Za páté konečně určuje geometrická
místa mlmm chyb
z průběhu čar vrstevnicových, jichž vznik není vilbec podrobně
vyložen.
Při tom zcela pomíjí výpočet možných chyb, pocházejících
od nesprávnosti základních bodů.

Résumé.
Dégré
de prCCISlon
de la détermination
des
points
d'nbservation
dans 16 probliJme
de Hansen.
(Extrait
de l'article
préctldent.)
L'auteUl' exprime les coordonnées du point
cherché comme l'intérsectinn de deuK circ 'lJférences, celle d'Apollonius et
celle de l'angle de visinn fixe par rapport aux points de base.
Depuis le procédé simple de différentiation donne les diplacements
cn fonction de~ variatiuns des angles de vis ion et l'expression de l'erreul'
moyenne quadratique s'ensuit irnmé,liatement. Le procédé est tout a fait
général, inJépendent de la forme du quaddlatere considéré convexe ou
étoilé.

Dva p~ojevy delegátů ze slavnostní scbůze Jed.
noty úf. aut. civil. geomet~ů.
Ing. Lad. Kubík, 'č 1 e n ao d b o rn ýz n a I ec Ma s ary k o v y
a k a dem i e p r ác e, pře d sed a Úst a v u 'pr o s t a v b u ID ě 8 t op Ť i
M. A. P.:
Vážení pánové a kolegové!
Pan president Masarykovy akademie práce, Dr. Ing. Emil Z i m ml e r, poctil mne úkolem, abych za akademii zúčastnil se dnešní vaší
jubilejní schiize.
Přijal jsem s radostí tento čestný úkol a mohu vás ujistiti, že
akademie správně oceňuje význam a práci civilního technika-zeměměřiče,
jemuž nová doba a nové řády přinášejí úkoly ještě širší a důležitější,
než tomu bylo v minulosti. Usilovné snahy vaší jednoty po povznesení
stavu i vy š š í m v z děl á ní, korunované aspoň částečným úspěchem, mohou býti právem uváděny mezi nejkrásnějšími počiny v historii
jednoty. Vašim neúnavným činovníkům, kteří po léta v prvních stavovských řadách bojovali proti překážkám a nepřízni, patří jistě dík a
uznání všech stavovských příslušníků. Moderní civilní měřický inženýr,
vzdělaný v oboru výstavby měst a základních naukách inženýrských, jak
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z programu rozšířeného studia je zřejmo bude nepochybně přímou prací
neb spoluprací zasahovati opravdu do základních technických úkolů obcí,
měst, krajů, zemí a státu vůbec.
A tu dovolte mi, abych promluvil několik slov co předseda
Ú ~t a v u Pv r,? s t a v bum ~ s ~. při ~3;saryk,?vě :tk~d~m,ii práce,. ~te!ýž
mam rovnez cest zastupovatI pf! dnesmm vasem JublleJmm shromaždění.
Náš ústav byl -'- jak snad je známo - velmi účasten na projednávání
nového jednotného stavebního řádu pro celou republiku a já sám mám
čest býti členem komise technických
odborniků při ministerstvu
veřejných prací pro tento nový řád a byl jsem referentem pro prvé dv:\
oddíly: p 1 á n o b c e a p 1á n y u p r a v o v a c í.
Mohu tudíž říci, že ustanovení nového stavebního řádu, budou-li
dle techn. návrhu uzákoněna, budou pramenem budoucí intensivní vaší
činnosti. Bude to zejména p 1á n ob c e s doklady, předpisovaný
pro
všecky obce bez rozdílu, budou to vŘak i z á k 1a dní a pod rob n é
p 1á n y up r a v o v a c í pro všecky obce a města nad 2000 obyvatelů
i některá menší. Mimo jiná podrobná ustanovení o obsahu, metodách,
měřítku a p. těchto plánů. o nichž dnes nemohu se zmiňovati, je v techn.
návrhu výslovně uvedeno ustanovení, že p 1á n o b c e, j e h o op r a v y,
z měn y a d o plň k Y m u s í býti prováděny
úředně oprávněným
odborníkem
zeměměřickým neb úředníkem obce s kvalifikací
zeměměřickou.
O plánech upravovacích, základních a podrobných
pak se ustanovuje, že musí býti zhotoveny jen odborníky s přiměřenou kvalifikací
ve stavbě měst. Podrobnější
předpisy o potřebné kvalifikaci
budou
vydány vládním nařízením. Ze mezi takové odborníky musí býti počítán
civ. měřický inženýr, zdá se mi býti nepochybným. Jistě budete však
bedlivými strážci svých zájmů v tomto směru.
Zmínil bych se ještě, že mocné hnutí v kulturní cizině pro krajiné (regionální) řešení úprav' velkých území musí i u nás nalézti ohlasu
a přinésti i vám další nové, velké úkoly. Ústav pro stavbu měst již nyní
v četných případech byl úspěšným rádcem řady měst a obcí, aby v intencích nového stavebního řádu opatřovaly si řádné plány polohové a upravovací Ir tomu povolanými odhorníky. Jsem vždy dle svého určení miledd
ochoten spolupracovati s vámi radou a pomocí, k prospěchu našich obcL
měst, okresů a státu vůbec.
K té činnosti přeji vaší jednotě a vám všem jménem korporací, jež
zastupuji, nejlepšího zdaru a čestných úspěchů.
Dovolte mi, abych s radostí vzpomněl ještě své tříleté spolupráce
s několika vašimi příslušníky při novém, polyg-onálním měření hlav.
města Prahy a přál vám všem osobně srdeě.ně a upřímně krásnou
budoucnost.
V r c h. měř. '1' a d a In~ .. Ant. Beneš,
hla v. m ě s t a P r a h y :

7,

a, K 1 11 h měř.

i n ž ()n Ý r ů

Vážené shromáždění!
Bylo mi uloženo, abych jménem Klubu měř. inženýrů hlav. města
Prahy zúčastnil se dnešní slavnostní schůze, pořádané na pamět dvacetíletého trvání Jednoty čs. úř. aut. civ. geometrů.
Jsem pověřen, abych zde tlumočil vřelý dík všech příslušníků našeho Klubu a stavu za vykonanou práci, kterou Jednota po dobu svého
trvání konala na povznesení a prospěch stavu geometn'l. s pílí a energií
tak houževnatou a neumdlévající. Dovolte mi abych aspoň letmo vzpomněl
dob minulých. - Já osobně býval jsem stálým účastníkem prvých scMzí
Jednoty každotýdně pořádaných, znám z vlastní zkušenosti ty svízelné
a trpké počátky její organisační činností. - Vzpomeňme, jak to tehdy
vypadalo.
Před 20 roky byla doba geometrům krajně nepříznivá. Byla tehdy
rozháranost ve vlastních řadách. Panovala tehdy všeobecná nepřízeň
proti stavu geometrů a byla živena úporným bojem souběžných technických stavů.
Následky tohoto boje jevily se v celé veřejnosti i u úřadů. Byla
to doba, kdy učebný běh (kurs nesprávně zvaný) byl ostatními techniky
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podceňován a vysmíván a ,y~"dělání geometrovo bagatelísovalo
se všeobeeně.
Tehdy vedlo se všem příslušníkům ,s,tavu nevalně. Zle vedlo se
geometrům autonomním, evidenčním, geometrům u dráhy, ba ani poměry
geometrů eivilníell !lebyly záviděníhodné, neboť tehdy pletl se beztrestně
do praeí měřiekýeh kde kdo i bez kvaIifikaee. Podle toho ovšem práee
měřieké konáJ;ly byly skoro zadarmo.
V těehto tísnivých poměreeh rodily se první počátky práee organisační. Všem příslušníkům
stavu, kteH na svých bedreeh neslí tíhu
doby, tanula n.a mysli myšlenka, a otázka" jak pomoci k rovnoeennosti
s ostatními stavy teehniekými. Začínalo býti jasno, že mají-li se poměry
napravit., nutno přilpžiti ruee k dílu a ehopiti se organisační práee stavovské.
My úředníci hledalí jsme tehdy usilovně nějakou pomoc, nějakou
oporu, kde byehom se svými snahami zakotvili. Hledali jsme a podařilo
se nám konečně oporu tuto. nalézti. Našli jsme ji jako maják, který tro
sečníkům svítí na spasnou eestu. Našli jsme tehdy před 20 lety ÚtoČíŠtě.
kde jsme byli přijati s vřelým porozuměním a s otevřenou přátelskou
náručí.
"
Byla to Jednota úř. aut. eiv. geometrů, tehdy založená za účelem
obrany práv civ. geometrů, povznesení stavu a za účelem úpravy organisaee stavovské.
Tato Jednota
podala nám úředníkům pomoenou ruku a v kaž dotýdenníeh
schůzích. jichž jsme bývali stálými návštěvníky,
uvažovala
o našieh požadavcíeh,
programově je řešila a zakročovala deputaeemi
svýeh vlivnýeh předákú beznáročně, oehotně a neúnavně na všeeh příslušnýeh místeeh a neohroženě hájila všude čest a prospěeh našeho stavu.
Byla to práee svízelná, vyžadujíeí nemalé oběti finanční. a mnohého sebezapřeni, ale byla konána vždy spontánně, radostně a s okázalou láskou k věci samé. Dlužno připomenout, že Jednota, jejíž agilnost
brzy po jejím založení byla známa mezi všemi příslušníky stavu, slučovala tak ve svých sehúzíeh geometrovské
zástupee všeeh odvětví. Jednota zvala na své schúze profesory z teehniky a sbližovala všeehny
čínitele ke společné práei na povznesení
sltavU. K zásluhám Jednoty
nutno připojiti také tli okolnost, že z jejího prostředí vznikla myšlenka
založení Spolku čs. geometrú, který si vytkl za úkol spojiti všeeky
stavovské příslušníky a který si vytkl důležitý úkol osvětový, vydávati
časopis stavovský.
S radostnými pocity a s vděčJlO'stí v7APomínám dnes počátků .Jednoty, kdy jsme k sobě všíehní Inuli jako k sobě lnou pronásledovaní.
které spojuje společný neblahý osud. Byly to doby těžké, ale ta pospolitost byla hřejivá.
Jednota vykonala pro stav geometrovský víee, než mohlo se od ní
žádati a já po její dvaeetileté
úspěšné činnosti vzdávám všem jejím
dřívějším vi'tdeům a praeovníkům
zasloužený dík s prosbou, aby i do
budoucrua neustupovala
od svých vytčenýeh
eílů, aby pracovala kll povznesení stavu a hájení práv příslušníků jeho s touže houževnatosti
dále, jako jest zvyklá a končím prohlášením, které možno čerpati z výsledků práee naší Jednoty, že jedině ve zdravé, houževnaté a eílevědomé
organisaei a přátelské spolupráei všeeh příslušníků stavu, jest síla. která
zaručuje, že výsledk~- budou korunovány
zdarem novým pro dobro nás
všech a pro dobro našich stavovských potomků.

Kapitoly " novém měření topog~afíckém.
část IV.:

Konečná úvaha.

F. B o g u s z a k .

(DokončenÍ. -

Fi".)

Popisem nového měření topografického ve Francii, ,-I Německu a v Československu seznámili jsme naši technickou veřejnost s orgaIlisačními a, technickými zásadami nové velké
epochy měřiekého dílq y' době poválečné. Zbývá ještě krátce
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zhodnotliti základní principy jednotlivých vzorů podle kriterií
v úvodu vytýčených. :Řekli jsme, že dokolllale vybudované mě"
ření topografícké musí viyhovovati velikou mému požadavkům
života technického, vědeckého a hospodářského, má dále splniti
požada vky moderní techn:iky vá,lečné a konečně býti tak organisováno, aby s nejmenším nákladem bylo dosaženo nejlepších
výsledků.
'
Požada;vku druhému zajisté 'v'Yhovují svými geodetickými
základy, měřítkem a konečnou úpravou všechna. tří měření.
Pěchotě usnadúují spolupráci s dělostřelectvem, dokonalou
organisaci te,rénu ve válce posiční a přesné zakreslení organisací nepřítele, kulometům a, minometům přesné vedení nepřímé
střelby a dělosHelect\'1u účinnou ;a překvapující palbu podle
elementů ze souřadnicové sítě vypočtených. NoiVéměření topografické vyhoví tudíž v event. vá,lciedokona,le.
K jinému závěru dojdeme však při prvém kriter'i1l. Zde
rozhodujícím je zajisté zy10lené měřítko nového vyměřování,
které rozděluje popsané vzory na dvě skupiny: Francii a
Českos'!ovensko s měř. 1 : 10.000 a 1 : 20.000 a Německo s' měř.
1 : 5000. Pát,ráme-li po příčoinách za,vedení uvedených měřítek
ve Francii, zjistíme, že byly to vedle dŮ"-lOdůfinančních, hla,vně
důvody vojenské. Německo rozhodlo se po nevyhovujících
zkouškách s měř. 1 : 10.000 a po debatě v zeměmě'řické radě
pro měřítko 1: 5000 a finanční otázku "-'yře~ilo prozatímně
tak, že nové měření pmvádí zájemcům z kruhů státních, průmyslových, hospodářských a .i. V detailní studii Dr. Ing. Mi)1lera
"Dber den zweckmaBigsten MaBstab topografischer Ka,rten" (též
v článku prof. Dr. Semeráda "Technická mapa 1: 5000".
Zprávy veř. služb~v technické, roč. X' čís. 7) zjišťujeme nesporné výhody měřítka 1 : 5000, hlavně proto, že j.est to nejmenší měřítko, ve kterém lze znázorniti situační podrohnostli
ve sprá,vném měřítku. Autor analysujc v jednotlivých statích
použití mapy 1: 3000 téměř ve y1šech druzích prací technických pro stavbu drah, silnic a vodních komunikací, pro návrhy regulačních plánů, meliorace, dále pro racionální hospodaření lesní a m. j. Právem dochází oba autoři k záYiěru, že
měř. 1 : 5000 jest a,ž na malé "1ýjimky pro technické účely vyhovující a proti měř. 1: 10.000 hospodárnější.
A konečně kriterium třetí, technickocekonomic;ké. U všech
vzorů 'setkáváme sle s intensivním využi,tím nových pokrokll
v poz€mní a letecké fotogrametrii k z.ískání sHuace a terénu.
'Mimoto shledáváme v Německu vzorně upravenou spolupráci
nového měření 1 : 5000 s jinými měrickými elaboráty (regulační
plány měst, plány pro tra\lY silnic, drah a p.), které musí
(podle zákona,) budo"-lati na jednotných geodetických základech
říše a obsahovati souřadnicovou síť GauB-Kriigerovy projekce.
Postup zajis.té logický a hospodárniý.
Jediné naše nové vyměřování disponuje dobrým katastrem, ale žádné takovým, aby v-'laBtníměření omezilo se na
doplúky situace a zaměření terénu. Zde nejracionálnější. postup
zavedlo Švýcarsko, kde nové měření topografické nesmí předo
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cházeti měřeni katastrálnimu. Švýca,rsM Landestopogl'afie dostává originály přehledných
plánů ka,tastru
(1: 5000 a
1: 10.000) a používá jich k e,1idenci map existujících a k hotovffil:Ínových map měř. 1: 25.000 a menších. Vhodny postup
švyca,rsky nelze pl"ozatím li nás z praktických dl1vodů provésti,
ale zajisté se obě veliká mMická díla organicky doplní, jakmile
se uskutečni přehledné plány našeho katastrálního vo/měřování.
Základy k novému měření topografickému v ČeSikl()slo~
vensku jsou dány a zbývá jen započíti veHké dílo. Bohužel
technická jeho stránka ustupuje dnes před faktem, že uzákonění našeho programu kartografického, t. j. provedení nového
vlyměřování a nové mapy státu, jest ještě v da,leké budoucnosti.
Existující mapový ma.teriál -;- původní měření 1 : 25.000
a speciální mapa 1: 75.000 - je zastal"alý, nevyhovující pro
účinnou obranu státu a takřka neupotřebitelný v životě technickém, vědeckém a hospodářském. Reambulací a reVlisí zlepší
se sice jeho obsah, ale nikterak nestvoří se dílo, které by vyhovovalo neustále zvětšovaným požadavikům dnešní doby.
Nové
měření
topografické
a nová
mapa
státu
na nových
geodetických
základech
jsou
n li t n é. Doufejme, že budou jedním z pnmích požadavkll
našich zeměměřických organisací a vzbudí pak zaslouženou.
kritickou pozornost naší technické veřejnosti, jak po i'ltr3nce
technické, tak i po stránce aktivní spolupráce.
Résumé: Chapitl'es BUl' le nouveau levé topographique (4<me padle:
Considérations finales).

Apres l'achevement des chapitres sur le nouveau levé topographique en France, en Allemagne et en Tchécoslovafluie, il ne reste que
de réaliser les types individuels d'apres le,s criteriums exposés dans
l'introduction: Le develoopement oarfait du nouveau levé doit satisfaiI'e
complétement aux exigences de l'action technique, scientifique et ,;eonomique.
Toutes les trois méthodes satisfont :1la seconde exig'ence par lems
fondements géodésiques, leur échelle et leur ajustement définitif. La situation seI'a différente en ce qui conceme le premier critérium, 011
l'échelle choisie nour le levé topogranhique se fait décisive. C'est ici Ol!
l'échelle en 1: 5000 parait plus avantag-euse sans doute et oů l'on peut
la faire valoir ft peu pres pour tous les gTouoes de~ travaux techniqueE.
Au point de vue technique et eeonomique, tous les levés profitent des
progres de la fotogrammétrie terrestre et aérienne. En outre, en Allemagne, la collaboration parfaite est organisée entre le nouveau levé
ft l'échelle en 1 : 5000 et les a.utres opérations de mésurage qui devront
etre étahlis sur les memes biases géodésique,s de l'État, etcontf"llir le
réseau des coordonnées de la projection de Gauss-Krtigel'.
Dans l'épillogue, 1'auteur démontre la nécessité de la fixation légale du programme ca,rtographique en Tchécoslovaquie,c. ft d. d,u nouveau levé topographique aussi bien que de la nouvelle carte de l'Etat, et
H désire l'attention critique de la publicité technique, soit nu point de
vne technique, soit de la. collaboration acHve.

Zp~ávy lite~á~ní.
Recense.
J. R y 'Š a v ý: Měření podzemních prostor. Litografováno, 008s,1,r&l
a IX tabulek. Praha H128. Nákladem Ústřední vydavatelské komise při
čes. vys. učení technickém v Praze.
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Profesor Dr. Ryšavý koná po řadu let na čes. vys. učení tecllllÍl'kém výklady o měření podzemních prostor a jestli je nyní uveřejňujf',
řadí se práce jeho k dosavadním pracem českým, které ovšem probíraly
podobný obor se stanovíska hornického, jako je Kadainkova Sbírka úloh
z důlního měření, Lukešova Nauka o sestrojování horních rysů, Kadainkova Příručka důlního měřiče a přednášky prof. dra Čechury o důlnim
měřičství a jiné.
.
V nových těchto předná:škách shledáváme se proto nejen s oborem
prací hornických, nýbrž i s pracemi přicházejícími
při tunelování, při
pracech shybkových, při sledování podzemních toki't vodních v jeskyníeli
a pod.
V úvodu jsou vytčeny
úkoly při měření podzemních
prostor.
k čemuž přpO'jeny jsou úva,hy o stwhili.sováJní asignalisování
bodů y podzemí. Následují přístroje pro měření délek, popis práce, úvahy o nevyhnutelných
chybách a dopustných odchylkách pří měření délek. Pot.',
probírá závěsné stroje, zvláště busolu záviísnou, k čemuž připojeny JSOll
úvahy o změnách magnetické deklinace. Uvádí zása(ly pro měření husolového tahu a jeho vynášeni v území obyčejném i magnetickém. Náslf"
dují další úhloměrné stroje, busoly, busoly theodolitové
a theodolity
důlní, freiberská souprava třípodstavcová
i kaselská Breithauptova
;!
Lukešův konsolový podstavec. Dále zmiňuje se o některých konstrukridl
firmy Fričovy.
Nato probírá měření úhlů horizontálni(:h i vertikáln)-ch a ch~-h~'
nevyhnutelně nři tom se vyskytuiíci.
Pak následující tahy theodolitové s VUVll}'l11íí ztracenými
holiy.
jich výpočty a vyrovnání, k čemuž připojeny jsou příklady s číselným
ř,ešenÍm pro některé úlohy v 'praxi Se nlaskýtající. Na,to následují vý~ková měřeni a podrobně nivelace s Donisy strojl1 i method nracovních ..
jakož i dopustné odehylky. Následuií úvahy o ře:ieni ro?:mallitých úloh
,pifi podzernnkh prwrech a .iich l'lpo.iování s měřením na pov'rchu. pmvaznvání svislými jamami a úlohy s nřinoiovacím troiúhelnikem a čtyřúhelníkem. V závpru nrobírá vytyčování štol a tunelů. shýhek a unowrňujp
na podrobnosti, které se při tpchto řešeních vyskytují. V tahulk:ich jsou
zobrazeny velice jasně ro?:manité stroje i přístroje
v podzemních pracech užívané.
V textu jsou hojné odkazy na odbornou litemturu <1 kromě ·tohll
na konci je ;př'poien přehlNl uč·ebn;e, a odhor:nveh pmcí, které hw10u
vítány ka;ždému, kdo by ~i přál se-znati další podrohnoiltí.
Petřík.
Návod ke cvičením nižší ~eodésie, Dle úpravy prof. Dra Aug'. S em e rád a. Brno 1928. Nákladem 1. stolice g-eodésie (Dr. A.. Sernerád'
české te.chni,ky v' Blffiě, Veveří 9'5. Stran '176, twbuleik 63, ipříMadů 83,
obrazců 115. Cena, Kč 56'50.
V čísle 9. ročníku 1928 tohoto časopisu jsme referovali o "Návodu
ku rýsování " vydaném prof. Dr. A. ,8 e m e rád e m. Následuje ,,~ávo(l
ku cvičením nižší geodésie" z téhož ústavu. Tento spis navazuje na "Příručku praktické geometrie", vydanou autorem (v Jednotě čs. mathemlitikl1 a fysiků
v Praze) těsně no válce s obsahem co nejhospodál'llěji
upravovaným, aby se zlevnil náklad, tehdy velmi tíživý.
Praktická cvičeni a řešeni ž~daií nodrobnější vysvi"tlení postupu
počtářského, dále popisy strojů měřiekýeh, metod měřických a případn"
doložení rozboru přesností a praktických pokynů. Lze takto studujícímH
Vytknouti samostatný úkol a praktikovi dáti přípailnou pomůcku rychlp
orientace. To snaží se spis docíliti na ř:1flě příklathl. Návod jes1 rozdělen
dle povahy látky na dva oddíly, a to: !. oddíl - Geodetické počtářst.vi,
II. oddíl - Polní měření.
V I. oddílu obsahuje spis v A. - Úvodu - základní pojmy, v B.
- Transformaci souřadnic, v C. Triangulačni
určení polohy bodu
v základních úlohách řešení grafického a řešení počtářského v pravoúhlých rovinných souřadnicích a v D. - Pomorné úlohy tl'íangulaěni.
Dále v části E. probírá se: Přímé měření - co do šetření výsledné hodnoty a rozboru přesnosti a přenášení teoretieké chyby ve funkci veličiT'
přímo měřených. V části F. následuje: Výpočet polygonálních pořadú -
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jt·dnotlivých se šetřením oprav zbližným způsobem (počtáí;sky nebo gra·
fklty) a ve smyslu metody nejmenších čtvercú, dále pak šetření uzlových bodů v soustavě pořadů, a v části G. - Hešení souřadnic bodú
měřícké sítě. V částí H. - Plochoměrství - probráno jest určení ploch
analytickou
cestou a kombínovaně. V části I -' Trígonometrické
určelll
výšek - jest vyšetřováno pro jednotlivé bl)dy a pro síť bodů. V části ,J.
jest naznačeno: Počtářské,
případně
grafické šetření konstant
tachymetru a aneroidů. V části K. probírá se: Grafícké vyrovnání
souřadnic
trigonometrícky
určeného bodu.
I. oddíl obsahuje: 38 příkladů a 12 tabulek se 39 obrázky a 27 tabulek s výpočty a konstrukcemi.
Ve II. oddílu pojednává se předně: V částí L. o Konstrukci a použítí součástek měřickýc.h, a· to: verniérů, geodetic.kého klínu. drobnoměrných šroubů, dalekohledu a mikroskopů, libel a jich rektifíkaci, delkových měřítek a jích srovnání; dále v části M. jest návod k použiti a
rektífikaci následujících
měi'ických strojil: Dantometrů a astrolábu, teodolítu a universálného stroje; pak v části N. jedná se o: Použití plochoměn\: čtvercové sítě, planimetru nítkového a polárného a o provedeni
grafického výpočtu ploch.
V části O. se činí připomínka a pokyny prO Vytyčení přímek a
úhlů; v části P. - pro měření délek přímým způsobem; v Q. - pro Zaměření podrobností (detailu); v části H. uvádí se Použití tachymetl'ů základních druhů a postup měřický; v části S. - Nívelací - podávají se
připomínky ku provádění geometrické a geometl'icko-trigonometrické
nivelace. Část T. probírá: Praktické vytyčení obloukll kruhových (bez přeehodníc) různými metodami za ·použití uvedených tam pomůcek. Část U.
- Barometrické měření výšek - obsahuje příklady na vyšetření v)ršky
z barometrického měření hla.vních stanic s rtuťovými tlakoměry a v technické praksí použití aneroidů. V části V. přičiňují se poznámky ku Provádění ,zaměřováníomfic,kou
metodou. Konečně čás·t W. uvádí základní
pl)jmy a úlohy z Fotogrametrie
stolové, ze stereofotogTametrie
a ze
vzdušné fotog-rametrie.
II. oddíl obsahuje: 45 příklach'j a 24 tabulk~' s 76 obrázky a s v~'počty.
.
Spis vytknul si prospěšné cíle. Má studujícímu být.i pomúekou
k ~amostatné práci a zjednodušiti mu úlohu při rychle rostoucí studijní
látce. Má se umožniti příprava a uplatniti Dostuo v.ýcviku dle jednotlivců, což přispěti má k vyspělosti pro samosta,tnou technickou
práci.
Praktický technik případně nalézá tu ukázky úloh, jež v jeho praksi přieházejí, a může vyjíti často s těmito ukázkami a nalézti zjednodušení
a vhodnou úpravu řešení. Doporučujeme v tomto směr:u spis zájemcům ~t
přejeme, by vyplnil svůj vytčený úkol.
Ing. AI. Krejcar.
Prof. Dr. J. D. K o v a č e v. Historie zeměpisné mapy Bulharska.
Shorník na Rolgarskata Akademia na naukitě. Seš. XXIII. Sofia.
V úvodu podává autor stručný historický vývoj kartografie vůbec
,.. posudkem man starověkých a středověkých, se zvláštním zřetelem na
mapy Balkánského
poloostrova,
zdůrazňuje
význam jistých okolností,
majících vliv na vývoj map Bulharska. jako hlízkost Řecka,země:pisná.
poloha HaIkánského poloostrova, na cestě mezi Evropou a. Asií (ohchodní
styky, křižácké války). Pád CaŤihradu r. 1453 zavinil odstěhování mnohých učcn'ců té dohy ,do Ha1ie., kde vlastně i byla vydána většÍaa dří·
vějšich map Balkáus.kéIIO ,polomtrova. Z posJ,edního století uznává důležité prlÍ!Ce jedno.tlivců po,dnikavších na ,s.vůj V'l'IIb sbírání dat o Bulh1arsku.
pak :prá,ce Viídeň~kého a 'hlavně Ruského Topografického
Depo, kter<3
i byly základem všech map Bulharska.
Vývoj map rozdělen na 3. hlavní pe·riody: mapy od VII. do XVIII.
století. mající jen hi'storický význam; mapy XVIII. století, které jevily
již velký pokrok hlavně ve vyzna,č.ení povrchu, a.čk,oliv hylyz vědeckého
hlediSlm m.\JŠi doby ješ,tě velice primitivní, a kone,čně mapy XIX. století.
hlavně mld,pyz doby Osvobozující vá,lky 1877-78, které byly začátkem
nové éry v bulharské kartografii.
Jmenuje pH tom přes 200 map rUz"
ll~'ch autoru s krátkým .posudkem o nich, a mimo to uvádí ještě celou
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řadu map, v nichž jsou uvedena někteirá datia o BulhM,sku, ale kter8
nehyly autoru k dlsposici.
Na Ikonci probírá e1tnografické mapy Bu1hal'ska do p051edních let
a popisuje vynt!ěřovalc;í a IaH,togr1afické práce při stanovení hranic svobodného BuJ.harElka 'Po válce> 1877-78.
Ing. Ř. IMusorin.
"Katalo.lt map, plánů a publikaci Vojenského zeměp:sného ústavu
v Praze", jejž vydlatla vojenská Eipráva, podává přehled VlŠec,hvýrobků
t.ohoto ústavu. Puhlika.ce, jejíž c·ena je 4 Kič, seznamuje !také s modwlitami
odběru, při čemž místo dOEavadních cen vojeI1skýcha
sfÚ'ženýcll zavádí
systém ;procentnlc'h slev.
JeJím'k.

Zp~ávy stavovské.
JuMejní kongres zeměměřičský ve Stokholmu v r. 1928, konaný
k oslavě 300letého trvání samostatné činllostizeměměříčské,
konal se
souěa,sně se třetíim ,sjezdem sva'zu kolegů Ekandinl:lV1slký'chve dnech 28.
ruž 30. června. Sla,vnostní schŮize jubilejního kongresu zúčastnili se, krom
zeměměřLčů severElkých (ze Švédska" Dánska, Norvéžiskl't a Finska) zástupcové vlád dotyčných zemí v čele s králem švédským, zástupcové
techn:ckých a fprávních organisací š,véidských. Účast 800 osob na. slavnostní ·schůzi, 425 úČJa;stníků na banketu, pořádaném švédským luálem
v jeho štokholms:kém zámku - ,svoočío neobyčejném vnějlším úspěchu
sjezdu a vážnosti stavu zeměměHčského ve švédsku azúč.as.tněný<c,h
zemíich. Odhmná stránka :sjezdu pOlhy'bovala 'S'8na vypja.té linii. jak patrno
z přednášek zeměměřičů švédských (Jung, Mogensen, l'iponius), dánských
(Larsen), norvéžských (Eknes, Hidle), finských (Haataja). Výstava prací
ze 300leté činnosti zeměměřičské, pořádaná
při sjezdu, podala pěkný
přehlf'd o výv,oji a stavu pmcí geodetických v zemkh sevel'ských. Ohsáhlé dílo .,Mě,ření ve Švédsku 1628-1928", p'iíedané Ikrá.li při sj,e:zou. jr
vzácným dokumentem.
'Zeměměřičská
činnost
je"ve
Švédsku
orga,nisována
hodně
odlišně
od
naSl.
Švédsko
od roku
1920
nezná. vlastně
privátních
zeměměřičů.
nýbrž j,en Btátních. Ve 200
distrikteeh
je vládou jmenováno po jednom zeměměřiči, který v mezíich svého dif,t,riktu koná veškeré práce měřické ,pro státní administrativu i privátníky. (Ve 115 distriktech
má obesní
zeměměřič přiděleno po Jednom kvalifikovaném asistentu, jinak jen pomocný personál."
Stát hradí mu asi polovió ,plř:íjmu ve formě platu, ce,s,tovného a dle,t.
m:ta,tekpaik jsou povinni dle vykonaných prací a t,a.rifu, vláJdou stanoveného, zl:Jpll'ttiti intemsenti.
V 65 le.tech ,opouští službu a, dostává od
stMu 'penSli,která činí asi tolik. co celek j.e1hopříjmů. Dowrnad
okresními
zeměměřiči vykonává 24 hlavních zeměměřičů. vedoueích měřické úřady,
které ,souč3!sně uwhováva,jí originály všech mě,ření. Tyto měřické úřady.
budované od XVIII. stole,tí. spravují mwteriál .dokumentá,rní důle,žit,osti
a nahrll.lzují nái3 ka.t:as,tr. (Otázka daňová zemčměřj,če neinte.msuje" neboť
ve Švédsku není ,pozemkové daně.) Vrchní vedení prací má. generální
ředitelství zeměměŤičských pra,cí, při ministe.rstvu zemědělství.
V podstatě lze říci. že zeměměřič švéd<slký je sodáJně aho,spodářsky
dobře zabe:zpečen, podobrně jako 's·ouuce a také jeho úkony se tělš,í oné vážnosti
jako funkce soudlc.ů, neboť je vyblaven pro všechny práJce, které koná.
pa.třičnou autoritou a pravomoci.
K!olegové severští
svým juhi,lejním sjezdem se repre:sentovali
okáizGle před to,chnickými I't správními kruhy nejen svých zemí, ale i
osta,tních států.
Čes·koslovenští zeměměřiči těší se z výsled.ků jejich
prací a sje'zdu srdečně.
Dle Journal des Qéometres e,t Experts Franc;;ais, č. 97 a 98128.

Zprávy spolkové.
Zpráva o výborové schůzi Spolku ČS. zeměměřičů, konl1.né dne
19. J,eldna 1929. Za členy přijati pp.: Than.tLšek Sponer, Jos,ef Horák, Alexllinde.r Ivanov. Vystoupení lze spolku ozn3!mují Ip'p.: Dr. J. Btairger, Ing. Fr.
Liška, KOllSt. IMyšjakov. Budou vyzváni, ahy zůstali členy. Zemřel Ing.
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Vá,cllllV V'odtěch. Usnes€no svoJlat v3JlJnouhromadu 1131 3. hřc,zna 1929. Do
přiští schůze připraví pokJJadník zrpcr-árvu
pokladní a revisorskou, 'zástupce
jednatele vprávu jedl1aitels.kou. Prof. Dr. Fí3Ja připraví návrhy na. 'změnu
fOl1llláJtu Čoasopisu. Usneseno svoJat současně s příoští vý'borrovou SG,hůzí
va,lnou hromadu měřičSlkésku;piny
S. I. A. K uota,zh Ing. Páleníěka, ja,k
naložiti s ,pohledávkou u frmy Srb a Šty's, usneselno dO'tá,zati se ještě
telefonicky, hodlá-li zaplatiti. Kpt. Lukášek sděluje, že g-eometři VojenRkéhozeměpi8alého úErtavu se domáJhají přeřazení a ro~šířeni systemisace.
Žád.tjí, aby spolek vytvO'i':l Ipracovní výthor, který -by vypraJC0>1alpotře1oná
memoranda a obstaral deputace. Ing. PudT ,p~'ot,estuje pll"oti referování Jednoty civ. geometrů v ča'solpise o měřic,ký,ch úředníc.ích města, Prahy. Na
návrh prof. PeltříkJa bude stížnos,t po{]ána. pís.emně Klubem městských
geometrů a postoupena k vyjádŤení Jednotě.
Z Jednoty čsl. úř. aut. C:v. geometrů v Pra'ze. Na ,schů:zi pracovního
výboru, konané dne 5. ledna 1929, 'k,terou zaM.jil ,pŤedseda, ikoJ. Ftirst.
projednány tyto zlÍiležitosti.
VyJřízen příp'i;; zaslaný jedním kole,gou inž. komoŤe, týkají'c,í "e
náV'Štěrvních hodín u soudu, který tat,o poslala k vyjádření.
Rovněž vy·
řízen spis, krt,erý Komora zaslala Jednotě ohledně výdělkové daně, týkající .soCslevy ,pTOduševní pltwovníky a bylo USllleseno, dáti do komorního věistníku o tomto bodě vyhlášku.
Vzat na vědomí příp',;; Inž. komory, kterým děkude za s,Mrku
KJč 1000 ,pří s.Javnostním večeru 8. Ip~'Ů's:nce1928, věnované noV'ému fondu
(lítek a sirotků.
Ohledně náwhu na noveIisa1ci § 148 kO}lstatováno, že' pracovní sekce
Iuž. komory. BratÍ's,laV1adosud návrh JlJe1vypracovalia a jelikož bude třeha
novelisovati ministerskó na1řÍ'zení,z roíku 1913.č. 77. ustanovena byla kom;se, do niž jmenováni
kole,gové: Pwkůpek,
Jane" černý z NusJi a
Krejza. a,by návrh ,připravili.
Kolegové Prokťipeik a Krej,zla podlali zprávu týkají'Ci se náv.štěvy
v ministerstvu
školství a v min. fiJl.1ncí. Po ,Í'cji'ch výk1adu usneseno.
aby spo~ečně vypracovali návrhohloolll:ě usnadněn.í druhí' státní zkoušky
z ínženýr,ství zeměměřičského.
Kole,ga Prokůpek projednal záleži,tost, týkajíci se z,rušeni některý0h
mětřickýc.h úřadů.
Návnh kolegy Kre3'zy na opravu psa,cího stroj€ byl přijat. Rovněž
přidat byl jednomy,slně návrh IwI. Janč·e. aby do p!l"lliCovníhovýbOll"U
Jednoty ryl kooptován kol. Fm,uka z Brna.
Usneseno infoflllovMi se ohledně zlmšehnich komisa.r"Ů lpi'i d.ruhé
státní 'Z'kowš'ce.
NaVlfŽelllo a,ry ,restaumtérovi :po J'lemnickému
byl 'zaslán děkovný
přípis. Obstaráním dip-'omů nově jmenovaným
če,stným členů:m pověřen
byl kolega Černý 'Z Nu:slí.
Na konc,i schůze vy,řízeny 'velškeré dopisy, týmajíci se .T1tz.ných
st.ížností některýeh kolegů, čímž 'schůlze ukončena.
Zapsal Ing. Krejm.
Jubilejní m'mořádná schůze Jednoty úř. aut. civil. J(eometrů konala
se dno 7. pll'osince 1928 v Pra,ze. v zased<licí síni Inženýrské komory na
pamět 20 letého' založení a t,rvání Jednoty.
Schůlzi zahájil přoo'seda Ing. Ftirslt. Oznámil, že omluvili se kol.
Fritsch ze Smíchova, Novák 'z Olomouce :1> Gregor z Brtnice.
Kolega. Fiirst po krMkém proslovu p:ředal sJovo jednateli };:,01.
Pro k ů p k o v i, který ipodal ooblširnou 13, pěknou jednateJ.skou z.právu a
zároveň za če'chy *).
Po té kolega Jan č předne,sI 'zprávu za Moravu,k,terou
tlopJni!
kolegn F a I t u s. Kolega Faltuls zmďnilse o dřívější čínnosti IwI. KaIuse,
Mátla a Bayera. Heří mnoho ča,su oMtov,ali pro náš stav. Protože agenda
Iruž. komorry, pokud se .týká zeměměňčských záJežito·stí stoupá. navrhoval,
a.by kolegové referenti hyJí v rámci Inženýrské komorryodměněni.
JeJ:kož se jeví nedostatek m,ušeho dorostu na vys<Ykých školáJch navrhl, by
*) Zpdvu

tuto

otiskne

Z. V. pokud
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mO'~no v ,příštím rosJe.

vyvěšena byla vyhJá~ka na vyJS<lký>Cih
školácl:1 s vybídnutím, I<Lbyse více
kandidátů
věnovalo studiu zeměměřiěstvi.
Kol. T a I a ,š lXldal 'Pak z,p["ávu za Sloven~k(). PojedruaJ o na.mem
z r. 1922, o vyme'LeníprráVlacivilního
geOlllletra, o ,tarifu na prrá.ce komasační, proti kterému jsou námitky, o rayonování civ. geometrů a j.
K těmto bodům referentů proneSll ik.ol. F ti r s t své poznámky a
přes to, že Sochůze naiŠe byla S'CIhůz.íoslavnou, musel ,se zmíniti o některých aktuálních boiLech a to hlavně o rui&ledujícím:
1. Vyskytují se koleg-ové, kteří kryjí. Toto jednání nutno odsouditi a přibíti na pranýř. 2. :Řada kolegů nedodržuje tarif, ač už určiM
zlepšeni se v tom směru stalo. 3. :Mnoho bylo vykonáno ~ stránce kolegiální mezi našimi členy a je'st dosti známých přílpaďŮ. 4. Velkou zlá,ohranou naší jest kata,slDrální 'zákon. Velmi důležitým bodem pro nás rayonování civ. geometrů.
5. K návrhu kol. Faltuse oznámil, že všechny
funlwe jsou funkcemi čestnými.
6. Na Slovensku jest palčivá otázka
ohledně skládání 'zkoušek.
Kolega FaHus i[l,ředstavuje si, že odměna 'za práee funkčni mohla
by se stWti odúčtováním členského pi'i&pěV'ku.
K slovu p'řiiblásil se ,kolega Bukač a prohlásH, že kolega Prokůpek
ve skromnosti zapomněl vyzdvihnouti svou práci pro stav, pro nějž pilně
a obětavě pmcuje, oož už vidno z toho. že vla&tně on to je1lt, kOOrý vyprra.covaJ náš tarif a navrhuje, aby mu byli. vzdán dík.
Po té kolega předseda dává hla,sovaJti o schválení jOOniatelské'Z,prrávy
za Čechy, 'za Moravu a 'za Slovensko, což jednomys-lně ,přijato.
LKoleg~ Černý z Nusli přednesl zprávu pokladní, která byilia schválena a podal statistický
přehled o členstvu
a jeho vzrůstu. Nejvyšší
stav v tomto desWletí byl v r. 1912 83 členů. V rODe 1908 měla Jedno,m 54
členů, 1918 57 členit. Padlo a zemřiel0 během války 7 členů. Po převratu
ll3Jlézá7myšlenka organisační platř1čil1ého·lXlrozurnění a r. 1927 čítá J,ednota.
již 141 členů. Letošního roku čítá Jednota 187 členů. Děkuje všem koleg'iim, kteří se o vz,rů8ltčlenstvazasloužili,
zvláště kol. Jančovi z Moravy.
Kolegové Berg-er a FaItus jako revisoři účlů navrhují vzdáti dík
lwl. polkJadníkow a uděHti mu ahsolutorium,což
jednomyslně schváleno.
Kolega Prokůpek předčítá návrh výboru, 'kterýZ!lllÍ:
N á vrh
v; Ý lbo r u: Pracovní vý>bor Jednoty
se usnesl na, své
ROchŮJzi,
kOiOOnédne 3. listopadu 1928, doporučiti jubileóni valné schilZÍ ku
;přijetí následující 2 návrhy:
1. A,by p'rof. Ing. J 08 elf Pe Itř í ik thyl jmenován čestným členem
JedJnoty ~a zásluhy o rOlz,šířellÍ,studia IZeměměřičského a za zá1lluhy o povzne,S'ení stavu čsl. zeměměřičů vůbe'c.
2. Aby Ing. B e dři 'CI 11 F ti il" S t, d,louholetý předseda. Jednoty byl
jmenován čestným č1enem Jednoty, za zásluhy, které má o vybudováni
naiŠeho odbornélho SlXllku a, 'za. zásluhy o po'vznesení stavu civilních geometrů zvláJště.
Kole'g\'t Ftil'Slt OIpě,tujímá P,ť s,lova. vlzd.ává, dili. 'za důvěru JOOlu proká,zanou a nast:ňuje prvé Ikroky k org1anisacieiv. geometrů v Čec.háeh již
v r. 1901. T1e'PQ'vevšak 'Vr. 1908 dochází k usta,vujíd s,c,M,zi Jednoty u
"Čemého koně" v Pira'ze, svolamé kolegy Holuhem a V'l'hatou, Vyložil,
jwk těžké byly ,začir,tky naší organisace, ale i oelého &tavu. Zmiňuje se
o 'Pmci kol. Prokůprka, který oSneobyčejnou oohotou pro náš stav pracuje.
Vzpomíná kolegů, kteří navždy odešli z našich řad. a vybízí, alby kolegové
povstáním 'Vzdali čestze,mulým,
cO'ž 1lplněno. Kolegovi Fričovi navrhuje
zaslati i[lozdravný telegram a oceňuje též práci. k,terou pro Jedn,otu vykonali v dřívěj.Ších dobách kol. Parýzek a kol. štěpánek
K slovu pd'ihlá1šený čestný člen Jednoty kol. Holub 'z Plzně sděluje,
že sko v poslední době nelpřichá.zel do Jednoty, 31le že pilně sledoval její
činnost. Má k Jednotě žádost a čil1lÍ návTh, aby kol. Zuklínovi a Fř;.čovi,
kteří jsou rovněž činni ;plných 20 fOIků, do&ta1o se téhož vyznamenání jako
p'. ,pmf. Pe,třikovia kol. F'iirstovi. Kolega. Z u k I i n byl prvním jednatelem
a kol. Fr i č prvním pokladníikem. Návrh kol. Holuba jlEldnomyslně byJ
přijat.
DocluítLí !k volným návrhům.
Kol. Faltus se přimlouvá za to, a.by
Jednota zaujala konečné rozhodnutí, pokud se týká poměru ke Spolk.
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čsl. 'z€ilI1ěměňičů, obdolhně, jako se upravil ,poměr Spo1ku čs,J, stá,tních
měřiJčských úředníků ohledně přis'p'ěvku a ohledně časopisu. NaV'rhuje,
alby všichni kolegové byli vyzváni k odebíráni časopisu zeměměřičSJkého.
Kolega ZulkHn nawhuje\ aby návrh přidělen byl rpil1acovnímu 'Výoom.
K,oleg;a Krej'za navrhuje, že 'bude nejlépe., vyzvati kolegy vkmllorním věstnITku. Na'VTh přijat.
Schů;zi nato ukončil kolegia p'ř,edseda" 'poděkovav p1řítonmým za
jejich účast.
Zapsal Ing. Krej'za.

Výnos ministerstva financí o výhodách, které se povolují. úřadům a úředně
oprávněným civilním zeměměřičům při používání pozemkového kat'astru
ze 16. října 1928, Č. 94.290/28-IIIJ6 b.
(1.) Bodle ustanovení posJedni věty Muhého odstavce § 8 zákollla
ze dne 16. Iprosince 1927, Č. 177 8b. z.a n., O pozemkovém katastlru a jeho
vedeni (katastrálního zlÍikona), povoluje ministerstvo financí, za podmínek
uvedených v odstavcích 2.-7. tohoto výnosu, úřadům (státn.ím podnikům),
oprávněným
podle ustanovení § 51 'lmtastrálního zákona vyhotovovati
geometócké (polollopis1né) plány pro účely vlastniho služebního O'boru, a
úředně oprávněným >Civilnímgeometrům a n31'Slovensku a v Podka,rpatské
Rusi také Clprávněn~"lll zeměmě'řičům, be1zplatně v místnostech přisl11Šllého
'Výlwnného kata,strálního úřadu v normá,lníeh Ú'řednich hodinách a v přítomnosti úředníkla povělřeného dozorem nad katastrálními operáty
A. vYlhotovovMi snQmky s katastrMnich map a p,římčních (indikačnÍc1h) map,
B. vyhotovovati
sníJmlky s miginálnJch tkata,&t.rál,rríchmap, nepodávají-li ka1aptrál11Í mlapy dostatečných
vysvě'tlení, a
C. nahlížeti do ohl:lliovad,ch listú, Vo>lních náJčrtků, geometrický'c,h
(polohopisných) plánů, protokolů o šetření, zápisníků úhlú a dťlek, výkazů
a, zálznamů .změn a výpočetních protokolů, ipokud se týkají předmětů a
změn_ o nicth'ž 'bylo odvola,e,j neiho rekllamačnÍ řízení jBí r:konceno, a činiti
s'i rpo'lnámkyp{)dle nich.
(2.) Povo~ených výhod (odst. 1.) mohou používati úřady (stá,tní podniky) jen svými stálými úř,edníky se 'zeměn1ěll'ičským V'zdělál!1iÍma úředně
oprávnění civilní g-eometři a na Slovensku a v Podkarpatské
Rusi také
oprávnění zeměměř:,či jen sami ne1bQ s,vými asist,enty, Ipokud tito j"0U
kamdidáty stavu úředně 0pifávněných civilnkh te·chniků a pro:kázaH zeměměři,cskó vlz,dě,lání.
(3.) Tyto ol>ohy (odst,. 2,.) jlsou ,povinny pwká!zati přednostov,i výkonnéhokatas<trálního
úřadu své o:právnění k použiiH výhodi, a to
a) úředníci úřadů (státních podniků) potv11zenlÍJmpřednosty tě,chto
úřadů (státních podniků) o tom, že jsou u úřadu stále zaměstnáni a že
mají zeměměři(lské vzdělání,
b) úředně oprávnění civilní geometři a m,'Hovensiku
a v Podkarpa,tskó Rusi takéolprávnění
zeměměřičiprůka,zkou
o čl,enství Inžený,rpké
komory, a
c) asistenti průka:z.kou, vyidanou Inženýrskou komorou ,o tom. že
jsou co kandidáti 'sltavu úředně Q;p~á,vněnýc'h dvillrnch techniků z,aměstnáni u úředně OP'fávněného ,civilního geometra a ž,e Inženýrské komoře
prokázali zeměmě,řičské V'ZděLimí.
(4.) Výhod (odHt. 1.) lze použíJti pouze
a) přirpupH-li to řádný chod klatastrální &lužby;
b) potřehuje-li
žadatel snímků, na,hJ,édnutí nebo pOlznámeik
aa) pro vyhotoiVení ge{)metlríckých (po'1ohopisných) ,plánú pro účely
pozemkového kwtastm neho veřejných knih (§§ 51 a 52 kM,a,s,trMnÍho
zákon:a) nebo
bb) p·ro podáni znaleckého posuc1ku z ohoru zeměmě'řičst,vÍ; ,používati vÝ'hod pro jiné účely, než tuto uV1edené, není ,přípustno;
.
c) jde-li o doplnění vlastních, od finanční správy získan~-ch otlsk,Ů
m!EljP nejnověj1šiho vydáiI1í a v j'inÝ'chIpfípade,ch Jen, nejde-li o HnÍmek, 'znazorňujíc.í větší území než 20 PM;C€l ,a 10 he<ktaru; pokud není na skladě
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příslušných otisků map, vyhotovených na suché cestě" jes,t výjimečně pi'ípu&tno vyhotoviti i snímky včtší;
d) hude-li se zalpůjčenými listinami, dokl:l!cly a zv%i.ítě mapami
še,trně a opwtrnč 'zac'házeno, aby ne,b~rylyIzmačkány, pOlšpiněny, propichár.y
neho jinak 'P'olš!kozeny,a nebude-li v nich nic poznamenáválno, p,řipisOv;ino,
škJrtáno, vymaz,ováno a ,pod.;
e) ibude"li použito při vyhotovováni
snímků s map tužky ne pi:ili~
tvrdé a nemastného snímkového papíru, nebo snímkového plátna, nebo
jiného podobného :průsvitného a mapy nepoškozujícího materiálu; používální inkoustu, inkoustový'ch nebo barevných tužek aneho jiných podol!ných pomů·cek není připus,tno.
(5.) VÝ'hod (odE/t. 1.) }z.epoužiti jen u toho vykonného katastrálního
úřadu, u něl1O'ž jsou při,slnšné mapy, listiny nebo doklady ulož,eny, nelO-o
který jich prá.vě používá. O jednot1iv}-ch, ústně přednesen}-ch nebo písemně
podanÝ'ch žádostech rozhoduje přednosta toihoto úřadu a záro'VielĎ.určuje
pořad žad:litelů, činí jiná vhodná opatření, zejména o dozoru, a jest o'[Jlfávněn 'zmšiti s okamžitou .platností tyto vY-hody, zjistí-li, že jichstr:llna zneužívá nebo že nedbá náležité šetrnosti a opatrnosti.
(6.) Do ro,zhodnuU přednosty výkonného karta.stlfálnil1o úřadu může
si ,.,trlana stě,žovati finančnímu úřadu II. sltolice do 15 dnů ode dne ro'Zhodnutí podáním, učiněným u Ipříslušného výkollného kata'stráIniho úřa.dll.
Stížnost nemá odkládad mod; finanční úřad II. stolice roz:hoduje o ní
s konečnou plaJtností.
(7.) Kdo, používaje
výhod podle tohoto výnosu, poškodí nebo
ztratí, zničí mu zapújčenou
mapu, listinu nebo doklad, nnhradí státu
(finanční správě) výdaje, vzešlé podle ust.anovení § 28 katastrálního
zákona; jejich výši ustanovuje finanční úřad II. stolice.
(8.) V,§ecky osta.tní výhody při ,použ.ívání ~ozemkového kiatas,tm,
povolené plřed účinností katastrálního 'zákona;poz1htvaj,i plaltnosti.
(9.) Tento výnos n~lbývá ihned účinnosti.
Změna označení dosa.vadniho odd:ěleni mf6 b ministerstva finanCl;.
POlčíriaje dnem 7. ledllia 1929 hu~iiž oddělení pozemkového ka,tastlrU
v luin. f,inancí o'zna.čováno TII-6. (Vynesení ,presidia min. financí č. 27 prei'.
ze 4. lednia 1929.)

Různé zp~ávy.
Jest zapotřebí býti přesným i v drobnostech. Ve spolkových
zprávách stále se ještě dočítáme o evidenčních g-eometrech. Na př.: Do
komise pro ... byl zvolen za evidenční ~eometry pan X, za železniční pan
Y, za autonomní pan Z a civilní pan Z. Nedávno jsem něco podobného
slyšel opět v jistém slavnostním stavovském
shromáždění. Zase: geometři civilní, evidenční, železniční a autonomní. Jest opravdu tak těžko
si uvědomiti vývoj poměrú, že totiž jednak ve státních službách již
dávno nemáme pouze geometry evidenční, nýbrž také jiné, a že I' v iden ční c h g I' o m I' t r ú nyní již vůbec nemáme? Ti přece zmizeli
vládním nařízením z 30. prosince 1920, č. 4, Sb. z. a n. z r. 1921 a jejich
místo zaujali měř i č t í ú ř I' dní c i. Vždyť zmizely již také i e v ir! I' n c e k a t a str u dli, ně p o zem k o v é, na jejicM názvu tak mnohý
občan si mohl zlámati jazyk, a zrodily se měř i c k é ú řad y. Jest to
jeden ze stupínků, po nichž pracně se snažíme dobýti našemu stavu
místa, které mu patří mezi ostatními stavy lidské společnosti. Nedovedou-li však stavovští pracovníci se přizpůsobiti poměrúm a užívati
správného označení, jak to máme žádati od nezasvěceného obecenstva.?

S.
V soutěži Vědeckého ústavu vojenského na téma "Válečné vyměřování" získal cenu 1000 Kč kolega F. B o g u s z a k, kapitán V. Z. Ú.
Pro zeměměřiče je úspěch ten velmi sympatický, neboť prokazuje, jak
se kolegové uplatňuji v čs. armádě a jak Jejich vo'staveni u V. Z. Ú. je
pevně podloženo.
Mezinárodlll1 světová mapa 1: 1,000.000. K vyprac,ovánlí světové
Ina,py 1 : 1,000.000 došlo z popudu mezinárodního sjezdu .geografú (def'nitivně v Bernu 1891). JednoHi'Vé s,táty. účastné na me,zmárodní dohodě.
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vyuá.vají listy 'z ohv,odu jim k vyptra,cováuíopřikáJz.:mého.
čet!<kQslovenská
mpublíka, která ke kO'Ilvenci'P'ř:stowpilar. 1921, dOSlŤalaúlohou pdvodně
zhotoviti list Braha a Kraikorv,pozdě1i jen list Praha. Týž po překonání
n'mlých 'P'řekRižek(nedostatek ofide.ln~ho·pojmenování o!>cí a pod;)- byl
v or'ginálu r. 1927 Vojenským zeměpísnj7rrnús>tJavemvyhotoven a dán
,10 tisku. Ú,p.ravajeho dám se dle mezinárodního klíOOzna,čkového. Terén
je vyzrutčeu tečkova:nýmivl'SlŤevnícemia Vý,š1k<wé
'pásy zvýlrruzněnyll'žitún
barvy zelené, hnědé a,ž karmínové. Vyjma k,omunikačn.kh lini,í(červenýClh).
vodstva (modrého) je v,šeehllla ostatní Ikresha černá.. Nálzvy o!>ci, řek..
!Il.orstvajs.ou výhradně v jruzykuěeském. Vst Praha obsahuje krom území
repuhliky i přile,hJou část Něme.cka, Polska a Rakouska a.ž za Vídeň.
Pmve<Iení kJartograHcké .Je'zdařilé.

Zp~ávy osobní.
Druhou státní zkoušku zeměměřičského inženvrstvi nač e s k é m
y )1 '" o k é m u (;e n í tec hni c ké m v P J' a·z e podle vynes,elllÍminíster~t,vaškol a národní osvěty ze dne 14. června 1928. č. 59.671/28-IV.složili
y
lennu 1929:
.Jindnch Šns z Král. VinohraJdilv Oe1chách.Bohumil Pourz Velkých
.Jeřic v Čec}Já.ch.Adolf Fike,r 'z Plzně v ČecMch. JarOišenko Nik:olaj
li Oděsy v Rusku. IVaJl TropaJlooz
Kalěeva v BeSlarabii,Jiří Novotný
l. Ubotěnic v Če,cháeh.KonstaIIJtinGrum-GřimaJlo z Kremenčugu v Rusku.
Václav Staněk z PlZiIlěv če<ehá,CIh,
Hryc Siňavský 'z Valků v Ukrrujině.
Nikolaj de's-Obriz Pe<t,rohraďuv Rusku, Nikolad Mlaksi!lI\.ovz Brjanska
v Rusku. Mkrail Motěv ze Sum v Rusku, Evgenij Vakar ~ Om:slka
V Rusku, Vladimír Mělnirkovz Novo'Čerka,skav Rusku.
Změny ve stavu katastrálních měřiěSkých úředníků:
a) V zemi l\foravskoslezské. Přeloženi: měř. koncipistó M. Stejskal
z Ti~nova do N. Jičína, J. Životsk-;: z Boskovic do Brna (nové měření).
Ze služ,by vy,stoupH měř. kondpiSlŤlaB. Mfi,ller.
b) Na Slovensku. I. Za měř. k'O'Ildpisty Jl',řij ati:
Ing. Ludvík
Hnráček ptro Be,čovce. Ing. Tomálš Hodček pro Humenné. Framtilše·l;:
Ko,touček p,ro Pr'evidzu.
II. P o výš e ni: Sysilemisorvanémis<tove 4. pI. stup. ipU'opůjčeno
měř. radovi Ing. Josefu Kernerovi, v 5. pI. stup. Ing. Josefu Zumrovi,
Tmrichu Vargovi. Josefu Lhot,ovi, Ing'. Frant,. K'llě,žínkovi. Františku
Nedhalovi a Jall'oslavu Relzkovi.
III. Za s m I u v n í měř. úředníky př i jat i: Ivan Lervic,kij pro
inspekt."ht. vyměř. v KOIšidch\Ing. Serdě,i Bejdik pro inspekt. kat. vyměl·.
v Bmtj,slavě, Alexander Kiselev i(l'l'O inspe<kt.kat. vyměř. v Košideh, Jefin
Vae,ov pro imspekt. kat. vyměř. v Bratislarvě a Mikulá,šKupter pro inspekt.
kíat. vymě1ř.v Kooidch.
IV. Ze služby v y s ,to u p í I: MiC'1Ja,il
Motěv. smJuv. mě!ř. úředrník
y BrkJ,tislavě.
V. Pře 1o žen i byli: 1. měř. kom. Josef Cais z Košie do Brati3lavy, 2. smluvní měř. úředník Ing. Stan. Makal' z Bratislavy do Trenčína,
c) Na Podkarpatské Rusi (říjen až prosinec). Při jat i: Kurt
Schilhian co měř. ,kondpista (1Jl1l'O
Hust), co smluvní zeměměřiči Georgij
.Jurlnv. DimiJtrijOnisčelllkoa Alex. Fen'n (vši.chnipro kat. !lIJ. úřad, Užhorod). Pře 1o žen: Smluvní u.eměměřič Viktor PokTOVlSkij'zé Sevljuše
do Užhomdu (kR-t.m. úiřad).

má.

Oprava: Ve člálllku Ing. Chůry č. 1 Z. V. z 1929
na str. 14
v odst. 2. místo 1866 stárti s P I' á vně 1886, na sfr.14. v předJposlednín:i
odstavci a na 15. v poslední řM~e má státi místo 1892 s:p r á vn ě 1912;
Zl< redakci zodpovídá InK. Jos. R&žička. Nakladateli Spolek československých
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Tiskem Polygrafle v Brně.
zeměměřičl\ T Praze.

